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Resumo: o objetivo do presente trabalho é identificar e discutir os principais Sistemas 
Locais de Produção (SLP), demonstrando as vantagens da cooperação entre empresas, 
principalmente no que se refere à adoção e difusão de tecnologia para a fabricação de seus 
produtos. Para tanto, foram avaliados alguns conceitos que definem o escopo do trabalho, 
como o conceito de SLP e suas quatro formas territorializadas de organização da produção,  
os conceitos de inovação, adoção e difusão tecnológica. Também é apresentado um 
panorama da indústria de alimentos no Brasil, algumas características deste segmento no 
município de Marilia/SP e um estudo de caso em uma das empresas alimentícias do 
município. As condições e características encontradas na cidade de Marília se apresentam 
como as razões fundamentais para a realização deste trabalho. O estudo dos SLP e das 
possíveis formas de cooperação relacionadas à adoção de tecnologia torna-se relevante no 
sentido de identificar as principais dificuldades e propor soluções visando o aumento da 
competitividade dessas empresas, tanto no mercado interno, quanto no mercado 
internacional.  
Palavras-chave: Sistemas locais de produção; Tecnologia; Indústrias de alimentos. 

1. Introdução 
A indústria de alimentos destaca-se como um dos setores de maior relevância para a 

economia do país. No Brasil, essa indústria é composta por um grande número de pequenas, 
médias e grandes plantas fabris pulverizadas por todo o território nacional. Uma característica 
bastante marcante desta indústria diz respeito à sua distribuição: grande parte destas pequenas 
e médias empresas atuam em mercados regionais e poucas grandes empresas operam em 
âmbito nacional, frequentemente dominando a maior fatia do mercado (VIGLIO, 1996). 

A indústria alimentícia nacional tem se adaptado às modificações em curso nos 
mercados mundiais que afetam diretamente as empresas e definem novas formas de atuação 
nestes mercados. O amplo processo de globalização dos mercados tem ampliado os horizontes 
das empresas para além dos limites nacionais, aumentando, com isso, a concorrência, que 
agora passa a ser mundial (HUMPHREY & SCHIMITZ, 2000). 

Para sobreviver às condições impostas pela economia vigente, observa-se o 
surgimento de novas formas de organização industrial baseadas na flexibilidade e na parceria, 
com destaque às que estimulam as cooperações entre empresas de um mesmo setor ou de 
setores complementares (Ingley, 1999; Amato Neto, 1999). Estas relações entre empresas, 
também chamadas de redes de cooperação, podem se dar de várias maneiras. Temos como 
exemplos os consórcios, as alianças, parcerias, joint-ventures, entre outros, e cada uma destas 
enfoca interações específicas entre empresas. 

Dessa forma, a nova dinâmica de funcionamento das organizações tem encontrado 
respaldo teórico em abordagens que integram a dinâmica industrial com a dinâmica territorial, 
enquadrando-se nessa categoria as teorias de pólo de crescimento, de distritos industriais, de 
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meios inovadores e de clusters. Consequentemente, estas teorias se associam ao conceito de 
arranjos produtivos locais, que conforme Campeão (2004) representam formas específicas de 
organização da produção integradas ao território e com capacidade autônoma de 
desenvolvimento, baseados na ação do meio como força propulsora do desenvolvimento 
territorial.  

É nesse contexto que se insere o presente trabalho. A medida que as empresas 
alimentícias de Marília/SP estão inseridas num arranjo produtivo local, tem-se como objetivo 
identificar e discutir os principais Sistemas Locais de Produção (SLP), demosntrando as 
vantagens da cooperação entre as empresas, principalmente no que se refere à adoção e 
difusão de tecnologia entre elas.   

. Para tanto, serao avaliados alguns conceitos que definem o escopo do trabalho, como 
o conceito de Sistemas Locais de Produção e suas quatro formas territorializadas de 
organização da produção, o conceito de redes de cooperação e os conceitos de inovação, 
adoção e difusão tecnológica. Posteriormente, será apresentado um panorama da indústria de 
alimentos no Brasil, algumas características deste segmento no município de Marilia/SP e um 
estudo de caso em uma das empresas alimentícias do município de Marília/SP. 

 

2. Sistemas locais de produção 

A crescente valorização do “local” como fonte de vantagens competitivas e 
duradouras parece contraditória diante da globalização atual dos mercados. Contrariando 
idéias pré-concebidas, Courlet e Ferguene (2003) afirmam que a globalização não significa o 
desaparecimento dos efeitos locais, tão pouco coloca em dúvida a importância da variável 
geográfica na dinâmica das economias sociais, ao contrário, a aceleração do processo de 
globalização dos últimos anos é acompanhada de uma reformulação das questões de 
desenvolvimento no sentido regional ou local. 

Dessa forma, o global e o local são hoje tratados em conjunto dentro de uma visão 
sistêmica das dinâmicas territoriais e organizacionais, como forma de alcançar a 
competitividade. Termos como sinergia, competitividade sistêmica, sistemas locais de 
inovação e eficiência coletiva compõem os debates atuais sobre o tema (SCHMITZ, 2000). 

As empresas estão cada vez mais integrando os aspectos territoriais às suas estratégias. 
Albert & Muñoz (1996) definem território como um espaço caracterizado tanto por aspectos 
espaciais quanto por características culturais e afetivas, numa tríplice dimensão: geográfica, 
histórica e cultural. Portanto, o ambiente local de uma empresa é onde ela está fisicamente/ 
geograficamente localizada e essa escolha se baseia na busca pela minimização dos custos de 
produção e na otimização das receitas.  

De acordo com Campeão (2004), as empresas têm se inserido num determinado local 
com vista não apenas à exploração de recursos pré-existentes, mas também à criação de novos 
recursos naquele espaço. Assim, o local de implementação deve ser capaz de oferecer, além 
da infra-estrutura básica, sinergia entre as empresas e com isso gerar economias externas, ou 
externalidades positivas, que favoreçam um desenvolvimento duradouro tanto para as 
empresas quanto para sistema local de produção como um todo. 

Segundo Garcia et al (2004), sistemas locais de produção referem-se a agrupamentos 
de um conjunto de empresas concentradas geográfica e setorialmente, ou ainda, segundo 
Courlet (1994) apud Campeão (2004) “é uma configuração de empresas agrupadas num 
espaço de proximidade em torno de uma ou de várias especialidades industriais, sendo que a 
presença de uma especialidade dominante não exclui a possibilidade de existência de vários 
ramos industriais”. 

A presença de fornecedores de insumos e máquinas; prestadores de serviços e 
produtores de componentes; mão-de-obra especializada; instituições públicas e privadas 
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voltadas para a formação e capacitação de recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento, 
promoção e financiamento; criação e difusão de inovação; construção de recursos e vantagens 
específicas são conseqüências da aglomeração de produtores especializados, gerando uma 
estrutura em que se destacam as inter-relações no âmbito local, onde as empresas pertencentes 
e estes sistemas obtêm maiores vantagens competitivas em relação às empresas dispersas 
geograficamente. Porter (1998) salienta que os produtores desses sistemas além de 
melhorarem seu desempenho no mercado doméstico, também conseguem superar restrições 
para atuarem em mercados internacionais. 

Para Garcia et al (2004), as vantagens competitivas das empresas pertencentes a um 
sistema local de produção são de duas naturezas: as economias externas puras e as ações 
conjuntas estabelecidas pelos agentes econômicos. As economias externas à firma decorrem 
do extenso processo de divisão do trabalho e da especialização dos produtores, o que leva ao 
fomento de um processo local de aprendizado pela interação. As ações conjuntas decorrem 
das formas de cooperação tanto privada (estabelecidas deliberadamente por empresas e 
instituições) quanto por meio de políticas públicas específicas.  

Outra característica importante em relação aos sistemas locais de produção é que esses 
sistemas não procedem de uma geração espontânea, ou seja, são uma construção sócio-
econômica e institucional. Conforme Campeão (2004), as empresas que compõem um sistema 
produtivo local possuem relações entre si, que não são apenas comerciais mas também 
informais, e com o meio sócio-cultural no qual estão inseridas. Todos esses fatores 
contribuem para o aumento da competitividade do sistema, bem como da região em que está 
inserido. 

A seguir, serão apresentadas quatro formas territorializadas de organização da 
produção. Como as quatro abordagens possuem elementos comuns entre si, é possível chamá-
los de sistemas locais de produção, cada um com suas características particulares. 

 

2.1 Teoria dos pólos de crescimento 

A teoria dos pólos de crescimento foi inicialmente desenvolvida por Perroux no final 
da década de 50, baseando-se numa concepção de crescimento hierarquizado, ou seja, o 
crescimento ocorre em alguns pontos e com intensidades variáveis, e não em todo o lugar 
simultaneamente. Nas décadas de 1960 e 1970 essa noção foi difundida, sendo largamente 
adotada nas práticas de planejamento regional em várias partes do mundo.  

Segundo Duez (1998) apud Campeão (2004) o pólo de crescimento “é uma unidade 
econômica motriz ou um conjunto formado por tais unidades. Uma unidade simples ou 
complexa, uma empresa, uma indústria ou uma combinação de indústrias, é motriz quando 
exerce, sobre outras unidades com as quais se relaciona, efeitos de encadeamento pelo preço, 
pelo fluxo de mercadorias, pela informação”. 

Uma empresa é motriz (Perroux 1964 apud Campeão 2004) pela sua importância em 
tamanho, sua influência regional através da injeção de rendas e pelas relações de compra-
venda que mantém com outras empresas localizadas no pólo. Seu poder é associado aos 
efeitos que causa no seu ambiente, sendo efeitos de dimensão – trocas de mercadorias, 
salários entre outros – e efeitos de inovação, que ocorrem pela difusão dos processos 
produtivos que ela incorpora para outras empresas.Assim, o pólo baseia-se em relações de 
dominação da empresa motriz e de efeitos de encadeamento sobre as outras empresas.  

 

2.2 Teoria dos distritos industriais 

O conceito de distritos industriais – introduzido por Alfred Marshall em fins do século 
XIX – deriva de um padrão de organização comum à Inglaterra do período, onde pequenas 
firmas especializadas na manufatura de produtos específicos aglomeravam-se em centro 
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produtores. 
Segundo Campeão (2004), na teoria do distritos industriais, Marshall aborda tanto 

aspectos de economias internas, baseadas nos recursos das empresas individuais, quanto de 
economias externas, baseadas no desenvolvimento geral da indústria e obtidas pela 
concentração de um grande número de pequenas empresas de caráter semelhante em uma 
determinada localidade. 

Os aspectos endógenos compreendem a especialização e a divisão do trabalho, os 
contatos diretos entre os agentes, a circulação de novas idéias, a adoção e difusão de 
inovações entre as empresas, possibilitados pela proximidade espacial e homogeneidade 
cultural e que resulta, consequentemente, numa inserção sócio-territorial dessas empresas. Já 
os aspectos exógenos compreendem o conjunto de condições de ofertas relativas às vantagens 
naturais, tais como clima, riqueza do solo, facilidade de acesso, e aspectos históricos do local 
que favoreçam a implantação inicial das empresas (CAMPEÃO, 2004). 

Dessa forma, as características básicas dos modelos clássicos de distritos industriais 
são: alto grau de especialização e forte divisão de trabalho; acesso à mão-de-obra qualificada; 
existência de fornecedores locais de insumos e bens intermediários; sistemas de 
comercialização e de troca de informações entre os agentes. Argumenta-se, nesse sentido, que 
a organização do distrito industrial permite às empresas - particularmente as pequenas – 
obterem ganhos de escala, reduzindo custos, bem como gerando economias externas 
significativas (LASTRES et al, 1999). 

 

2.3 Teoria dos meios inovadores 

O conceito de meios inovadores foi criado por iniciativa do Gremi (Group de 
Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs) com um objetivo de desenvolver um 
enfoque comum que permitissem uma análise territorializada da inovação, enfocando o papel 
do ambiente ou meio (milieu) no processo de desenvolvimento tecnológico. Perpassa essa 
noção a idéia de que o processo de desenvolvimento tecnológico e a formação de um espaço 
econômico são fenômenos inter-relacionados.    

Meio inovador pode ser definido como o local ou a complexa rede de relações sociais 
em uma área geográfica limitada que intensifica a capacidade inovativa local através de 
processo de aprendizado sinérgico e coletivo, considerando não apenas as relações 
econômicas, mas também sociais, culturais e psicológicas. 

Outra definição é dada por Vargas (2002), que considera meio inovador como um 
conjunto de elementos materiais (firmas, infra-estrutura), imateriais (conhecimento) e 
institucionais (regras e arcabouço legal) que compõem uma complexa rede de relações 
voltada para inovação, onde este conjunto de elementos e relacionamentos é representado por 
vínculos entre firmas, clientes, organização de pesquisa, sistema educacional e demais 
autoridades locais que interagem de forma cooperativa. Um aspecto importante é que a firma 
não é considerada um agente isolado no processo de inovação, mas parte de um ambiente com 
capacidade inovativa. 

Neste contexto, o meio inovador pode ser compreendido de duas formas: (1) como 
uma rede concreta de atores que interagem dentro de um sistema produtivo local e (2) como o 
próprio ambiente que provê as condições que viabilizam e facilitam a existência de interações 
entre os diferentes segmentos de atores nas aglomerações. A troca de informações, a 
similaridade de atitudes culturas e psicológicas, a freqüência de contatos interpessoais e 
cooperação, a capacidade inovativa, mobilidade e flexibilidade são facilitados e favorecidos 
pela proximidade espacial entre as empresas (LASTRES et al, 1999 ; VARGAS, 2002).  

De acordo com Campeão (2004), meio inovador, segundo a abordagem do GREMI, 
difere-se do conceito de distritos industriais pelo fato do meio inovador possuir capacidade 
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rápida de inovação e reação às crises e turbulências externas. 
 

2.4 Teoria dos clusters 

De acordo com Porter (1998), clusters se definem como concentrações geográficas de 
empresas e instituições, ligadas por aspectos que podem ser compartilhados e 
complementados entre si. Estas empresas cooperam e colaboram para o desenvolvimento de 
vantagens econômicas e estratégicas. Os aglomerados também desempenham papel de imã na 
atração de investimentos externos. O cluster é capaz de orientar tipos de políticas distintas, 
como por exemplo, políticas de exportação, tecnológicas, de investimentos, de treinamentos e 
educacionais. As políticas governamentais focadas nos aglomerados, por conseguinte, 
facilitam o ajuste das empresas à nova realidade econômica, reduzindo os riscos da economia 
local.  

Os clusters possibilitam às empresas incrementos em seus processos produtivos, tanto 
em termos de volume de produção, como em aumento de possibilidades tecnológicas através 
do compartilhamento de meios produtivos e de investimentos na busca por melhores 
tecnologias, sejam elas de produto, de processo ou de gestão. Outra vantagem associada aos 
clusters diz respeito à possibilidade de cooperação entre as diversas empresas e entre seus 
fornecedores, de tal forma a ganhar vantagem econômica e estratégica com a localização. A 
cooperação entre empresas pode, ainda, proporcionar outras vantagens, como o aumento de 
flexibilidade e agilidade no atendimento de pedidos em comparação a uma empresa operando 
sozinha. 

As vantagens de um cluster são muitas, mas a redução dos custos de transação e as 
vantagens logísticas da aglomeração parecem ser de especial importância. Além disto, as 
vantagens advindas da compra conjunta de insumos também devem ser destacadas. 

Para Zaccarelli (2000), os aglomerados podem ser chamados de agrupamento 
competitivo. Quanto à sua origem, eles não acontecem formalmente, como associações ou 
redes de empresas, ou através de um planejamento feito pelos empresários da região, eles 
nascem naturalmente, tanto que muitas vezes os empresários não percebem que estão dentro 
deste cluster e podem tirar vantagens disto. O autor define como um cluster completo a 
concentração de empresas que apresentem as seguintes características: alta concentração 
geográfica, existência de todos os tipos de empresas e instituições de apoio relacionadas ao 
produto do cluster, empresas altamente especializadas, presença de muitas empresas de cada 
tipo, total aproveitamento de materiais reciclados ou sub-produtos, grande cooperação entre 
empresas, intensa disputa/substituição seletiva permanente, uniformidade de nível tecnológico 
e cultura da sociedade adaptada às atividades do cluster. Além desses aspectos, Olave e 
Amatto Neto (2001), ressaltam que a existência de cultura da confiança, cultura da 
competência e cultura da tecnologia são fundamentais para o nascimento e desenvolvimento 
da rede de empresas. 

 

4. Os conceitos de inovação, adoção e difusão tecnológica 

Atualmente, sob o novo paradigma de competição baseado na globalização, as 
inovações tecnológicas, tanto de produto quanto de processo, são instrumentos de competição 
primordiais. 

Segundo Batalha e Silva (2001), do ponto de vista da competitividade, o 
desenvolvimento ou implantação de uma nova tecnologia só faz sentido se aumentar de 
alguma forma sua capacidade de permanecer no mercado em condições julgadas adequadas 
pela firma. Dessa forma, a inovação tecnológica assume papel central no processo de 
mudança do sistema econômico, alterando e criando novas posições no mercado.  
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De acordo com Schumpeter (1988; 1984) apud Santini e Souza Filho (2005), o 
processo de inovativo consiste de três fases sequenciais: invenção, inovação e difusão, onde a 
invenção seria algo completamente novo, sem caráter econômico, sendo este obtido no 
processo de inovação. Dessa forma, a inovação pode ser vista sob duas óticas. A primeira, 
quando uma firma investe em equipamentos para novos processos ou vendendo um novo 
produto obtido de fornecedores ou de outra firma. A segunda, quando uma firma comercializa 
novos produtos e implementa novos equipamentos de processo desenvolvidos por ela própria.  

Contudo, essas não são as únicas formas de se obter inovação. Segundo Santini e 
Souza Filho (2005), as firmas também podem inovar por meio da combinação de adoção com 
esforço inventivo quando, por exemplo, realiza algum esforço inventivo para adaptar novas 
tecnologias de processo que atendam suas necessidades específicas de produção.  

Assim, a inovação tecnológica divide-se em inovação tecnológica de produto, que 
pode ser subdividida em novos produtos e produtos melhorados, e inovação tecnológica de 
processo. Um produto tecnologicamente novo é aquele cujas características tecnológicas ou 
usos pretendidos diferem significativamente dos produtos já produzidos. Um produto 
tecnologicamente melhorado é um produto existente, cuja performance foi significativamente 
aperfeiçoada ou atualizada. Já inovação tecnológica de processo  ocorre quando há adoção de 
métodos de produção tecnologicamente novos ou significativamente melhorados (SANTINI e 
SOUZA FILHO, 2005).  

Segundo Rogers (1995), difusão é o processo pelo qual uma inovação é comunicada 
ao longo do tempo, por meio de canais, entre os membros de um sistema social. Embora 
difusão e adoção sejam conceitos intimamente relacionados, não são sinônimos. Enquanto a 
difusão reflete o comportamento de um grupo de tomadores de decisão em um mercado, a 
adoção diz respeito a um comportamento individual (Hoyer & Macinnis, 2001). Assim, a 
difusão representa um processo macro, enquanto a adoção é um processo micro que enfoca a 
aceitação ou rejeição de uma inovação por uma empresa. 

O processo de decisão envolve cinco etapas: conhecimento, persuasão, decisão, 
implementação e confirmação. Conforme Rogers (1995), a etapa do conhecimento inicia-se 
quando a empresa recebe estímulo, despertando sua atenção para uma inovação tecnológica. 
Na etapa da persuasão há formação de atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação à 
inovação tecnológica, relacionando o risco percebido na avaliação das conseqüências de uso 
dessa inovação. A etapa de decisão envolve a escolha entre adotar ou rejeitar a inovação 
tecnológica. A etapa da implementação refere-se a uso efetivo da inovação e, finalmente, a 
etapa da confirmação busca reforço pela empresa para a decisão de adoção que já foi tomada.  

Assim, observa-se que segundo o modelo de Rogers (1995), a adoção de inovações 
tecnológicas envolve um processo de decisão, em que predominam os elementos cognitivos 
do comportamento da empresa adotante para a sua explicação.  

De acordo com Parasuraman & Colby (2001), quando uma inovação tecnológica é 
lançada no mercado, as empresas reagem de diferentes maneiras, dependendo de suas crenças 
e sentimentos, resultando em cinco tipos de empresas denominadas exploradoras, pioneiras, 
céticas, paranóicas e retardatárias.  

As exploratórias apresentam altos índices de prontidão para a tecnologia. As pioneiras 
dividem com as exploradoras altos níveis de otimismo e inovatividade, mas também altos 
níveis de desconforto e insegurança. As céticas revelam escores baixos em todas as 
dimensões. As paranóicas apresentam altos níveis de otimismo, mas revela níveis igualmente 
altos nas dimensões inibidoras da adoção e, as retardatárias representam o oposto das 
exploradoras, pois exibem baixos índices nas dimensões condutoras da adoção e altos escores 
nas dimensões inibidoras. 
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4.1 Parcerias tecnológicas 

As novas tecnologias digitais têm intensificado o processo inovativo. Diante da 
capacidade de transferir, transformar e controlar as informações utilizadas no processo de 
desenvolvimento de novos produtos e processos, essas tecnologias têm automatizado a 
inovação. O resultado prático de tantas mudanças e evolução é o surgimento de redes e 
parcerias estratégicas voltadas à inovação, onde as parcerias são voltadas à pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) e produção, tanto em nível global quanto nacional ou local 
(CASSIOLATO et al, 2005).  

Com dados obtidos da Pintec 2003 (Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica), 
onde foram estudas 72.005 empresas brasileiras no que diz respeito ao atual padrão 
tecnológico das firmas industriais brasileiras, Cassiolato et al (2005) obteve os seguintes 
resultados em relação às empresas que participam de arranjos cooperativos: 

• para empresas que inovam e diferenciam produtos a cooperação assume maior 
importância do que as empresas que não inovam; 

• empresas inseridas em arranjos cooperativos para inovação apresentam 
desempenho superior; 

• a percentagem de empresas industriais brasileiras inovadoras que cooperam é 
baixa (29%); 

• os principais parceiros são empresas do mesmo grupo; 
• parcerias externas são mais comuns com fornecedores e clientes; 
• parcerias com concorrentes são inexpressivas, assim como parcerias com 

universidades e instituições de pesquisa; 
• a cooperação raramente envolve atividades de maior conteúdo tecnológico.  

Para as empresas alimentares e bebidas, 40,3% das firmas que inovam e diferenciam 
produtos participam de algum arranjo cooperativo, enquanto que para as firmas especializadas 
em produtos padronizados a participação é de 21,9% e para as firmas que não diferenciam 
produtos e têm produtividade menor a participação é de apenas 6% (CASSIOLATO et al, 
2005).  

Segundo Santini e Souza Filho (2005), as atividades realizadas em parcerias podem 
exigir mudanças dentro das empresas, já que muitas vezes o espaço de ação pode torna-se não 
apenas local ou nacional, mas também internacional. Dessa forma, torna-se necessário 
reconfigurar estratégias de relacionamento com o meio externo e definir novas áreas 
estratégicas afim de melhorar sua competitividade no mercado.  

 

5. A indústria de alimentos  

Devido à expressiva e crescente diversificação do mercado, principalmente com os 
fluxos de comércio internacional (exportação e importação de alimentos entre os países), as 
empresas alimentícias estão sendo forçadas a aumentar a diversidade de seus produtos, 
adotando novas estratégias de gestão comercial e diferenciação de seus produtos diante dos 
concorrentes nacionais e internacionais, o que têm exigido grande esforço, já que inovação 
neste setor ocorre numa dinâmica bastante diferente dos demais setores por tratar com hábitos 
de consumo alimentar sensíveis à mudanças de padrões há muito tempo consolidados em uma 
sociedade.  

Atualmente, a indústria brasileira de alimentos é composta por pequenas, médias e 
grandes empresas distribuídas por todo território nacional, sendo as pequenas e médias em sua 
maioria atuantes em mercados regionais e as grandes, embora poucas, atuantes no mercado 
nacional. Reúne cerca de 40 mil empresas, das quais aproximadamente 330 são de grande 
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porte. O setor emprega cerca de 850 mil trabalhadores e responde por 10,4% do PIB, com 
faturamento líquido anual em torno de R$ 180,6 bilhões (ABIA, 2006). 

As exportações brasileiras deram um grande impulso para o crescimento das indústrias 
de alimentos nacionais. Em 2004, do total das vendas dos produtos, 17,8% foram enviados 
para o mercado internacional, gerando R$ 47,00 bilhões no saldo da balança comercial. O 
mercado europeu foi o principal destino das mercadorias brasileiras (32,3%), seguido pelo 
Oriente Médio (13,3%). 

Mesmo com a valorização do Real, as vendas externas das indústrias brasileiras de 
alimentos em 2005 totalizaram US$ 20 bilhões. Em volume, as vendas foram de 44,6 milhões 
de toneladas, superando 2004, que somou 41,2 milhões de toneladas. Com esses números, o 
setor bateu o recorde de faturamento em 2005, cuja soma representou aumento de 4,7% em 
relação a 2004 (ABIA, 2006). 

Conforme Araújo (2006), o principal destino das exportações brasileiras de alimentos 
industrializados é a União Européia, responsável por 26,4% das vendas externas, com 
destaque para o Reino Unido, que consome 3,2% desta fatia. A Federação Russa ocupa a 
segunda posição, com 13%, seguida pelo Oriente Médio, com 12%.  Os Estados Unidos, o 
Mercosul e a China também se destacam no consumo de alimentos industrializados 
brasileiros, com participação de 4,3%, 1,9% e 1,6% respectivamente. 

Para o ano de 2006 as perspectivas são otimistas para o setor. Estima-se um 
crescimento de 4,5% a 5%, com vendas reais subindo até 4% a 10%. Segundo a ABIA, o 
alcance desta projeção dependerá de dois fatores. O primeiro baseia-se na exportação do 
agronegócio e o segundo na possibilidade de estabilização do câmbio, tornando-se mais 
valorizado. Além desses dois principais fatores, o país deverá se esforçar em vender para o 
exterior, produtos com maior valor agregado.  

Contudo, alguns aspectos podem não permitir que a meta de crescimento estimada 
para 2006 seja alcançada. Os mais significativos são o preço do petróleo e taxas de juros 
internacionais, o crescimento lento da economia mundial, as regulamentações 
indiscriminadas, os baixos investimentos em portos e estradas e o crescimento das marcas 
próprias do varejo (ARAUJO, 2006). 

O panorama mundial de negócios aponta algumas tendências importantes para o setor, 
quais sejam: aumento das exigências dos clientes, aumento da concorrência mundial, 
diversificação de produtos, sistema de produção enxuta, concentração em core competences, 
formação de cadeias e redes de produção globais e aumento na colaboração entre atores das 
cadeias produtivas. Essas novas tendências levam a novos fatores que definem a 
competitividade para as empresas alimentícias. 

 

5.1 A indústria de alimentos de Marília/SP 

Essas informações revelam a importância sócio-econômica deste segmento, situação 
também encontrada no município de Marília. Este município é considerado um pólo industrial 
de alimentos processados, representando atualmente, 12% da produção nacional do setor. O 
município acolhe 100 empresas do ramo alimentício, além de inúmeras outras pequenas 
empresas do ramo, com uma produção mensal de 30.000 toneladas de alimentos por mês, 
gerando uma receita bruta mensal de R$ 50 milhões (ADIMA, 2006). Dentre os principais 
produtos deste município, destacam-se os biscoitos, balas e doces, destinados principalmente 
ao mercado regional e nacional.  

No município há também uma pequena parcela de empresas que destina parte de sua 
produção para exportação, com destaque para países do Mercosul, Estados Unidos, Ásia, 
Europa e África. O volume de exportação da cidade encontra-se em crescimento, superando a 
média do crescimento nacional, passando dos US$ 25 milhões anuais. 
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Segundo ADIMA (2006) o parque industrial do município emprega na atualidade mais 
de 12.000 trabalhadores, dos quais 7.000 empregos diretos estão concentrados nas indústrias 
de alimentos e mais de 15.000 empregos indiretos. A grande maioria dos trabalhadores conta 
com cursos de especialização, por meio de uma parceria realizada pela 
ADIMA/SENAI/STIAM (Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação e Afins 
de Marília e Região). 

As indústrias de alimentos de Marília produzem mais de 30 mil toneladas de 
alimentos/mês, demandando quase 100 milhões de embalagens. A maioria das empresas da 
cidade é de micro e pequeno porte, sendo que as de grande porte correspondem a apenas 10% 
do total.  

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), 
Marília é o segundo maior pólo alimentício no segmento de biscoitos e derivados no estado de 
São Paulo, atrás apenas da Grande São Paulo. Com relação ao número de empresas do setor, o 
município ocupa a quinta colocação, contando com 389 empresas formais.  No corrente ano, 
Marília deve acompanhar o crescimento na produção anual do setor, que está previsto entre 
4,5% a 5% em relação a 2004. 

 

5.2 Estudo de caso da empresa alimentícia X  

Com o intuito de analisar o padrão tecnológico das empresas alimentícias de 
Marília/SP e se há ou não cooperação entre elas nos processos de inovação tanto de produto 
quanto de processo segue um estudo de caso realizado em uma de suas empresas, que por 
questões internas de gestão, preferiu não ser identificada.  

A empresa objeto do estudo tem sua matriz localizada na cidade de Marília, região 
centro-oeste do estado de São Paulo, e mais duas unidades de produção, sendo uma delas 
localizada também em Marília e a outra na cidade de Rolândia-PR. Possui, além das unidades 
industriais, duas unidades de distribuição localizadas nas cidades de Osasco-SP e Fortaleza-
CE.  

Fundada como empresa individual em dezembro de 1985, cujos produtos fabricados 
eram pipoca e amendoim, foi ao longo dos anos aprimorando seus processos produtivos, 
diversificando a gama de produtos e expandindo mercados tanto nacionais quanto 
internacionais. Atualmente, 92% das ações pertencem à família proprietária e os demais 8% 
das ações pertencem a dois sócios-diretores da empresa.  

Os produtos fabricados para o mercado interno pela empresa são: balas, pirulitos, 
amendoim, gomas, chocolates, cartelas de amendoim e gomas e frutinhas com sabores 
diversos.    

Existem outros produtos no portifólio da empresa que são diretamente enviados para o 
mercado internacional, ou seja, produtos que são desenvolvidos ou adaptados de acordo com 
os hábitos de consumo alimentar dos países importadores e, por essa razão, não fazem parte 
do conjunto de produtos acima citado. Essa é uma característica que diferencia a empresa em 
relação à maioria das empresas alimentícias do município: existe esforço em P&D e no 
desenvolvimento de novos produtos, fato alcançado pelos constantes investimento em 
tecnologia de processo e produto e capacitação da mão-de-obra. Esse esforço se torna ainda 
mais destacável dado que inovação de produto em empresas alimentícias se dá de maneira 
diferente em relação aos demais setores por estar diretamente ligada à hábitos de consumo 
alimentar, ou seja, lida com padrões de consumo há muito estabelecidos numa cultura e que 
não são facilmente modificados. 

Dentre as tecnologias adquiridas pela empresa, apenas uma delas foi relata, já que as 
demais são consideradas estratégicas e por isso devem ser mantidas em sigilo, sendo ela a 
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compra de um módulo ERP (Enterprise Resource Planning) do Baan: o Sistema Baan 
Service. 

O Sistema Baan Service é um sistema de gestão corporativa e de manutenção 
industrial e projetos. As informações a respeito deste módulo foram obtidas pelos consultores 
do Baan, dado que a empresa já utilizava outros módulos do ERP. Dessa forma, a informação 
obtida sobre a tecnologia foi obtida tanto pelos funcionários do setor de tecnologia e 
informação (TI), ou seja, por fonte interna, quanto pelos consultores do ERP, ou seja, por 
fonte externa. A união entre fonte de informação interna e externa no momento de decisão de 
aquisição ou desenvolvimento de tecnologia é um fato bastante positivo, já que não adianta 
desenvolver ou adquirir uma tecnologia que a empresa não seja capaz de gerenciar, tanto por 
falta de recursos quanto por falta de conhecimento.  

Os critérios considerados pela empresa na aquisição do módulo foram: ferramenta 
corporativa e tecnologia do mesmo fornecedor. Ferramenta corporativa pelo módulo atender 
as necessidades de manutenção e projeto de toda corporação, unindo todos os setores internos 
(marketing, compras, recursos humanos, produção, etc), as unidades fabris (filial) e centros de 
distribuição espalhados em várias regiões do país, num único banco de dados que pode ser 
acessado por todos quando necessário. Tecnologia do mesmo fornecedor porque como a 
empresa já fazia uso de outros módulos do sistema Baan, conforme anteriormente explicitado, 
a implementação e a migração dos dados se tornou mais fácil, viável e com menores riscos. 

Segundo a empresa, os benefícios proporcionados pela adoção da nova tecnologia 
foram inúmeros. Entre eles estão o total monitoramento dos serviços de manutenção e projeto; 
alocação real e correta dos custos; informação sobre custos em tempo real; automação dos 
processos de suprimentos e insumos de manutenção; ganho significativo de produtividade por 
eliminação de paradas não previstas de máquinas e equipamentos de produção; aumento no 
controle de intercâmbio de peças e máquinas a nível corporativo; facilitador do sistema MRP 
II e do gerenciamento da cadeia de suprimentos e, formalização das solicitações de reparo em 
equipamentos. 

Além de ser uma ferramenta diretamente ligada ao processo produtivo a empresa 
obteve benefícios gerais, sendo talvez o maior deles a obtenção de uma certificação 
internacional de qualidade total, o que atualmente permite à empresa exportar sues produtos 
para os Estados Unidos sem nenhuma barreira, ou seja, com permissão de entrada livre no 
mercado americano. 

Como é natural em todo processo de mudança tecnológica dentro de uma organização, 
houve necessidade de investimento em treinamento dos usuários do novo módulo, sendo 
divididos por grupos de usuários, quais sejam: 

• Grupo produção: sistema PCP (Planejamento e Controle da Produção), sistema de 
processos, gestão da produção; 

• Grupo manutentores: PCM (Programa de Controle de Manutenção); 
• Grupo almoxarifado; 
• Grupo compras: materiais e matéria-prima e, 
• Grupo tecnologia e informação (TI). 

Enfim, os benefícios foram inúmeros e, segundo dados obtidos, a obtenção do 
certificado de qualidade que permite à empresa exportar seus produtos sem barreiras para os 
Estados Unidos foi o suficiente para  recuperar todo o investimento empregado na compra do 
módulo. Contudo, as adaptações ainda estão sendo realizadas e a empresa acredita que muitos 
outros benefícios ainda virão. 

No que diz respeito à cooperação tecnológica entre as empresas alimentícias do 
município, pode-se dizer que é ainda bastante incipiente. Falta informação e incentivos aos 
empresários sobre essa nova alternativa de atuação no mercado e sobra desconfiança por parte 
dos mesmos.  
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Segundo o que foi relatado,  houve uma tentativa entre a empresa pesquisada e outra 
do município em estabelecer parceria na compra do açúcar, porém, nada foi formalizado tão 
pouco concretizado e não cogitaram mais a possibilidade. Quanto à tecnologia de processo e 
produto, as informações são sempre sigilosas e a interação distante. Contudo, recentemente, a 
mesma empresa que tentou fazer parceria na aquisição do açúcar, esteve na empresa 
pesquisada observando o processo de implantação do Baan, já que intencionava fazer o 
mesmo. Esse fato demonstra que a mentalidade pode estar mudando, mais ainda está longe de 
ser um arranjo cooperativo, no sentido estrito que o termo representa. 

 

6. Considerações finais  

Nas últimas décadas, o cenário empresarial tem presenciado profundas modificações 
mundiais que afetam diretamente as empresas e definem novas formas de atuação no 
mercado. Nesse sentido, a capacidade de introduzir novos produtos no mercado tem sido 
considerada como importante fator de competitividade das empresas, especialmente para a 
indústria de alimentos, dada a maior diversidade de produtos para atender a especificações 
funcionais e de segmentos de mercado. 

As condições e características encontradas na cidade de Marília se apresentam como 
as razões fundamentais para a realização deste trabalho. Diante dos novos padrões de 
competitividades, tais como custo, confiabilidade, qualidade, agilidade de entrega e 
flexibilidade, as empresas têm procurado novas formas de organização e cooperação para 
sobreviver no mercado. Nas indústrias alimentícias esta exigência se torna ainda maior, 
principalmente no que diz respeito à qualidade da matéria-prima e ao uso de novas 
tecnologias, que além de serem capazes de fornecerem produtos que o mercado deseja, 
garantam a segurança do alimento tanto no seu processo de produção quanto no seu estado de 
produto final, pronto para consumo. 

Apesar da grande representatividade das indústrias de alimentos de Marília, 
responsáveis por 12% da produção nacional de alimentos, e todo o investimento realizado no 
setor, as relações de cooperação entre essas empresas são ainda muito baixas, principalmente 
no desenvolvimento e difusão de tecnologia de produto e processo. Como forma de mudar 
essa situação, algumas medidas poderiam ser tomadas, como: 

• conscientização sobre o tema através de palestras e encontros promovidos pela Ciesp 
e Sebrae; 

• incentivos por parte da prefeitura municipal; 
•  maior interação entre indústria e universidades; 
• treinamento e conscientização das micro e pequenas empresas.   

Dessa forma, diante da grande representatividade das indústrias alimentícias de 
Marília/SP no cenário nacional e início de inserção no mercado internacional, a identificação 
do sistema local de produção predominante no município, a forma como esse sistema foi 
estabelecido e as possíveis formas de cooperação, mais especificamente no processo de 
inovação e difusão de tecnologia entre essas indústrias, se torna relevante na tentativa de 
identificar as principais dificuldades existentes e elaborar propostas que possibilitem o 
desenvolvimento e o aumento da competitividade dessas empresas tanto no mercado interno 
quanto no mercado internacional. 
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